
„Stavební úpravy izolací základů 
ZŠ Lyčkovo náměstí 6, ěp.460, Praha 8, k.ú.Karlín - l.etapa“

Dodatek č.l
ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, 
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Č1.I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"), 

a

1.2 Zhotovitel :
Sídlo :
zastoupený/jednající :
IČ
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu :
E-mail :

Pirext Pro, s.r.o
Šimúnkova 1612, Praha 8 , 182 00 
Vojtěch Piroutek, jednatel společnosti 
:02692333 
CZ 02923333
C 222375 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel"),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.l ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek")



ČI. II.
Rozšíření předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací 
je objednatelem písemně potvrzen v cenové nabídce ze dne 18.7.2017 věetně oceněných 
položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.l ke Smlouvě.

ČI. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH 

Cena dle dodatku č.l bez DPH

Celková cena bez DPH 

DPH 21 %

Celková cena včetně DPH

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

ČI. IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po 
dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : -| g. 07 2017

Za zhotovitele:

jednatel Pirext Pro s.r.o.

Za objednatele:

ředitel Servisního

Sprá
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Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE Rekapitulace

Stavba : |01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy plo Rozpočet: 10414
Objekt 101,02 Dvorní část-Sovova a Pernerova ul. ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

01 Dvorní část - Sovova ul.
02 Dvorní část - Pernerova ul

Celkem za Ostatní náklady

Stavební vícepráce celkem bez DPH

celkem (Kč)
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Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE Etapa I.

Stavba 01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy plo Rozpočet: 10414
Objekt 01 Dvorní část-Sovova ul. ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy ploch

Pč. Číslo položky Název položky MJ m
STAVEBNÍ VÍCEPRÁCE

okapový chodník po provedení izolací základů objektu 
(izolace provedeny pouze v části dle PD)

Kačírek těžený praný fr 16/22 - pás š 1 m, ti do 12 cm m2
Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 
obrubníku 100/5/20 cm m

zvětšeni plochy pro stání popelnic a odpadkových 
kontejnerů - dle PD a zadání nedostatečná šířka a délka

Odkopání zeminy a výkop drážek pro pokládku obrubníků m2
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 
deskou m2
Podklad z kam těženého hrubého tl do 15 cm fr 16/32 m2
Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm m2
Mozaika dlažební 6/8 štípaná 11 = 6,5 m2 m2
Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 
obrubníku 100/5/20 cm m
oprava poškozené a nesoudržné stávající omítky objektu - 
lokálně ze 60 %, pás š. 1,3 m - ( původní VV obsahuje 
pouze opravu pásu š. 20 cm nad novou izolací)

Oškrábáni, otlučení, doplnění jádrové omítky, penetrační 
podnátéry, tenkovrstvá stěrka s přebroušením (Duo contact), 
fasádní nátěr dle původního odstínu m2
oprava poškozené a nesoudržné stávající omítky dělícího 
plotu s uličním chodníkem ze strany školy - lokálně ze 60 
%, pás š. 0,6 m + plotové sloupky

Oškrábání, otlučení, doplnění jádrové omítky, penetrační 
podnátéry, tenkovrstvá stěrka s přebroušením (Duo contact), 
fasádní nátěr dle původního odstínu m2
odstranění pařezu
Celkové vykopání a odstranění pařezu do pr 63 cm vč 
kořenů do pr. 2 m, hl. 70 cm, přesun na zahradu školy ks

Celkem za Stavební vícepráce
Ostatní náklady
3řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t
Vlimostaveništní doprava %
íařízenl staveniště %

Celkem za Ostatní náklady

množství
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Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE Etapa II.

Stavba : 01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn,úpravy plo Rozpočet: 10414
Objekt 02 Dvorní část-Pernerova ul. ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy ploch

P.č, Číslo položky Název položky MJ
ISTAVEBNI VÍCEPRÁCE

Zrušení stávající nefunkční výtahové šachty, včetně 
výtahové technologie

vybourání stávajícího ocelového poklopu ks
odbourání horního betonového límce výtahové šachty do 
úrovně 50 cm pod terén ks
demontáž a odstranění výtahové technologie ze šachty ks

utěsnění výtahových dveří a prostupů po výtahové technologii 
do prostoru kotelny objektu pomocí tésních hmot a tmelů ks
zazdívka výtahových dveří z prostoru kotelny objektu ze 
ZB 15, vč. kotvení pomocí ocelových trnů, armování a 
betonáže ■
dodávka ZB 15 hladké ks
ocel žebírková armovací pr 8 bm
beton zavlhlý B 20 m3
zednické práce ks
zásyp výtahové šachty reciklátem se zhutněním m3
přebetonování horní paty výtahové šachty 30 cm pod úrovní 
terénu, vč armování 2 x - beton tl 20 cm I
sítě Kari 10/10/6 ks
beton zavlhlý B 20 m3
zednické práce ks
oprava poškozené a nesoudržné stávající omítky objektu - 
lokálně ze 35 %, pás š. 1,65 m - 2,57 m ( původní VV 
obsahuje pouze opravu pásu š. 20 cm nad novou izolací) ■
Oškrábání, otlučení, doplnění jádrové omítky, penetrační 
podnátěry, tenkovrstvá stěrka s přebroušením (Duo contact) 
fasádní nátěr dle původního odstínu m2
dodávka a osazení krycích fasádních mřížek vývodů médií 
do fasády - mřížky pvc 20 x 20 cm, bílé, vč. úpravy otvorů
dodávka fasádních mřížek ks
kotvící materiál ks
montážní práce ks

Celkem za Stavební vícepráce
Ostatní náklady
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t
Mimostaveništní doprava %
Zařízení staveniště %

Celkem za Ostatní náklady

množství
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